
 
La Casa Convalescència 
 
Casa Convalescència es troba al xamfrà situat entre els carrers de Sant Quintí i de Sant 
Antoni M. Claret de Barcelona. 
 
Accessos a Casa Convalescència. 

Aparcament:  Aparcament recinte Hospital de Sant Pau 
          Metro:  Línia blava (L5). Parada Hospital de Sant Pau 
   Autobusos:  15, 19, 20, 35, 45, 47, 50, 51, 92. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
De conformitat amb la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal 
(LOPD), les dades subministrades per vostè mitjançant via telefònica o el formulari disponible a l’adreça web 
esmentada quedaran incorporats en un fitxer automatitzat, el qual serà processat exclusivament amb la finalitat de 
mantenir la relació contractual amb el client, la realització d’estudis estadístics així com l’enviament de publicitat 
relativa a l’Escola de Prevenció i Seguretat Integral. La fundació per als Estudis de Prevenció i Seguretat Integral en 
serà titular i responsable, i vostè podrà exercitar el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i revocació del 
consentiment per a la cessió de les seves dades en els termes previstos en l’esmentada llei i en les demés normes 
que la desenvolupen. 
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Presentació 
 

El Centre d’Auditoria i de Gestió de Riscos Tecnològics de l’Escola de Prevenció i Seguretat Integral (UAB) 
inicia en aquest primer semestre de l’any la primera edició del cicle de seminaris pràctics. 
 

Els nostres cicles de seminaris pràctics volen esdevenir un punt de trobada eminentment pràctic i de 
caràcter multidisciplinar, on es tractaran de forma monogràfica en cada un d’ells diferents temàtiques 
relatives a la utilització de les noves tecnologies. 
 

Les TIC de les diferents organitzacions han d’ésser governades de forma que garanteixin que tan les pròpies 
tecnologies de la informació i la comunicació com la pròpia informació gestionada suportin i recolzin els 
objectius de negoci de l’organització. Cal que aquests recursos es gestionin de forma responsable i 
adequada segons les millors pràctiques. 
 

El govern de les tecnologies de la informació ajuda a garantir aquest recolzament als objectius de negoci i 
inclou els sistemes d’informació i llur tecnologia, les comunicacions, el propi negoci, les qüestions legals i 
normatives, la relació amb els stakeholders, els directius i gestors de l’organització, els propietaris dels 
processos, els subministradors, els usuari i els auditors. 
 

Aquests seminaris pràctics volen ser convocatòries per a tractar temes que resultin d’interès per a 
responsables d’àrea, directius i càrrecs tècnics en diferents organitzacions i empreses, que gestionin noves 
tecnologies i les emprin com a recolzament de la seva activitat. Els seminaris pràctics faciliten la 
incorporació del govern de les TIC en el govern de l’empresa mitjançant la formulació i la implementació 
d’estratègies de TI a fi d’obtenir avantatge competitiu en el sector d’activitat de l’organització. 
 

Des del Centre d’Auditoria i de Gestió de Riscos Tecnològics us convidem a fer-nos arribar les vostres 
propostes, d’acord amb les vostres necessitats i inquietuds formatives, per tal d’incorporar-les en propers 
cicles de seminaris pràctics. 
 

Centre d’Auditoria i de 
Gestió de Riscos Tecnològics 

   



 
Programa del cicle de seminaris pràctics 
 

Divendres, 20 de maig 
Presentació del 1r cicle de seminaris pràctics. 
La guia de desenvolupament en formació (criteris de disseny i avaluació). 
Ponents: Joan Amenós, Antoni Bosch, Òscar Dalmau, Neus Pons, Joan Sorribes 
 
Dilluns, 23 de maig 
Metodologia assistida per ordinador per al disseny de controls i per a 
l’administració de riscos en els sistemes d’informació. 
Ponent: Leonidas Orjuela 
 
Dimarts, 24 de maig 
Tècniques i eines d’auditoria assistida per ordinador (CAATs) 
Ponent: Leonidas Orjuela 
 
Dimecres, 25 de maig 
El document de seguretat: un enfocament pràctic. 
Ponent: Salvador Simarro 
 
Dijous, 26 de maig 
Seguretat per a no informàtics. 
Ponent: Facundo Rojo 
 
Divendres, 27 de maig 
Programació segura en entorns web. 
Ponent: Facundo Rojo  
 
Dilluns, 30 de maig 
Innovació i gestió del canvi tecnològic 
Ponent: Jesús Lázaro 
 
Dimarts, 31 de maig 
Màrqueting i tecnologies emergents. 
Ponent: Jesús Lázaro 
 
Dimecres, 1 de juny 
Jornada “La LOPD en el sector hoteler”. 

 
 
Horari 

 
Els seminaris pràctics comencen a les 9 hores del matí i finalitzen a les 14 hores.  
 
A mig matí es realitza una pausa per a esmorzar. 

 
 
 
 
 
 

 
Preu 

 
El preu de cada seminari pràctic és de 300 €. 
 

El preu reduït per als associats a Isaca-Barcelona, per als membres del Col·legi Oficial 
d’Enginyers de Telecomunicació de Catalunya i per al personal de la UAB és de 200 €. 
Per als alumnes de la UAB el preu és de 100 €. 
 

El preu inclou l’esmorzar. 
 

En finalitzar cada seminari pràctic es lliurarà un diploma als assistents. 
 

El seminari pràctic del divendres 20 de maig és d’accés lliure i gratuït per a tothom 
que desitgi assistir-hi. Tanmateix cal realitzar la inscripció atès que el nombre de 
places disponibles és limitat. 
 

La jornada de cloenda que es celebra el dimecres 1 de juny és d’accés lliure i gratuït 
per a totes aquelles persones que hagin assistit a algun dels seminaris pràctics 
realitzats entre els dies 23 i 31 de maig ambdós inclosos. Preguem que confirmin la 
seva assistència a la jornada atès que el nombre de places disponibles és limitat. 
 

 
Sol·licitud d’inscripció 

 
Donat que el nombre de places és limitat, s’acceptaran les inscripcions per rigorós 
ordre de recepció. 
 

La sol·licitud d’inscripció es pot fer: 
 

 Directament a l’Escola de Prevenció i Seguretat Integral (Vila Universitària, 
Campus de la UAB, 08193 Bellaterra–Cerdanyola del Vallès. Tlf: 93 581 74 49). 

 Omplint el formulari d’inscripció que es troba a www.seguridadintegral.org 
 

Forma de pagament: 
 

Cal realitzar un ingrés en efectiu des de qualsevol oficina de Caixa de Catalunya 
o bé transferència bancària de l’import del seminari a: 
   

Fundació per als estudis de Prevenció i Seguretat Integral 
  Compte: Caixa Catalunya  2013 0692 82 0201956247 
 

 
Direcció 

 
Antoni Bosch i Pujol, CISA, CISM 
Director del Centre d’Auditoria i de Gestió de Riscos tecnològics (EPSI – UAB) 
President fundador de ISACA-Barcelona 
 

Informació i coordinació 
Ramon Batalla 

Telèfon: 93 581 74 49 
Fax: 93 581 74 71 

e-mail: epsi@uab.es 
web: www.seguridadintegral.org 


